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I. CONTEXT  
Comisia Europeană a prezentat în 2016 un Plan de acțiune, [COM (2016) 148], care 

stabilește modalități de relansare a actualului sistem de TVA din UE pentru a-l face mai simplu, mai 
puțin vulnerabil la fraudă și favorabil întreprinderilor. Astfel, în continuarea noilor orientări expuse 
de Comisia Europeană în cadrul documentului recent privind continuarea Planului de acţiune, [COM 
(2017) 566], se înscrie această propunere de directivă privind introducerea sistemului definitiv de 
impozitare a comerțului dintre statele membre ale Uniunii Europene. 
 

II. Prezentarea noilor propuneri privind sistemul de TVA 
 

În 2016, Consiliul UE a afirmat că, în timp ce Comisia Europeană lucrează la sistemul 
definitiv de TVA pentru comerțul în interiorul UE, ar trebui aduse îmbunătățiri sistemului de TVA 
actual. În acest context, Consiliul UE a solicitat modificări în patru domenii: 

 
• Codul de înregistrare în scopuri de TVA; 
• Operațiunile în lanț: Comisia Europeană a fost invitată de Consiliul UE să propună criterii 

uniforme și îmbunătățiri legislative corespunzătoare care să ducă la sporirea securității 
juridice și la aplicarea armonizată a normelor în materie de TVA atunci când se determină 
regimul TVA al operațiunilor în lanț, inclusiv al operațiunilor triunghiulare; 

• Stocul la dispoziția clientului: Consiliul UE a invitat Comisia Europeană să propună 
modificări ale normelor actuale în materie de TVA pentru a permite simplificarea și 
tratamentul uniform al regimului de stoc la dispoziția clientului în comerțul transfrontalier; 
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• Dovada livrării intracomunitare: Consiliul UE a invitat Comisia să exploreze posibilitățile de 
creare a unui cadru comun de criterii recomandate pentru documentele justificative necesare 
în vederea solicitării unei scutiri pentru livrări intracomunitare. 
 
Astfel, Comisia Europeană propune modificări ale Directivei TVA pentru primele trei 

domenii. Cel de al patrulea domeniu necesită o modificare a Regulamentului de punere în aplicare 
privind TVA și, prin urmare, face obiectul unei propuneri separate. 

În plus, această propunere introduce fundamentele sistemului definitiv pentru comerțul B2B 
în interiorul UE. O viitoare propunere din 2018 va furniza ulterior dispoziții tehnice detaliate pentru 
implementarea efectivă a acestor fundamente. Prin urmare, prima fază legislativă a sistemului 
definitiv de TVA anunțat în Planul de acțiune privind TVA include două etape: una cuprinsă în 
prezenta propunere și constituită de fundamentele menționate mai sus și alta care va avea loc în 
2018. 

Această propunere de directivă introduce conceptul de persoană impozabilă atestată. Ca 
regulă, persoanele impozabile sunt identificate în scopuri de TVA printr-un cod de înregistrare în 
scopuri de TVA. În prezent nu se face distincție, la nivelul atribuirii unui astfel de cod, între 
persoanele impozabile de încredere și cele mai puțin de încredere. În ceea ce privește identificarea, 
normele în materie de TVA se aplică în același fel ambelor categorii. Accesul la statutul de persoană 
impozabilă atestată ar trebui să fie bazat pe criterii armonizate la nivelul Uniunii și, prin urmare, 
atestarea acordată de un stat membru ar trebui să fie valabilă în întreaga UE. 

Stocul la dispoziția clientului este un sistem prin care un furnizor transferă bunuri către un 
cumpărător cunoscut fără a transfera încă dreptul de proprietate asupra bunurilor. Cumpărătorul are 
dreptul de a lua bunurile dintr-un stoc al furnizorului atunci când dorește, moment în care are loc o 
livrare de bunuri. În relațiile de pe plan național, utilizarea acestui model nu creează probleme 
specifice, însă acestea apar atunci când furnizorul și cumpărătorul sunt situați în state membre 
diferite. 

Totodată, codul de înregistrare în scopuri de TVA și scutirea de la plata TVA pentru 
anumite operațiuni intracomunitare reprezintă un element central al actualului regim tranzitoriu 
de TVA. În același timp, această scutire este de asemenea sursa așa-numitei fraude de tip carusel. 
Sistemul definitiv de TVA pentru comerțul în interiorul Uniunii urmărește să soluționeze această 
problemă, însă, între timp, statele membre ale UE au solicitat soluții interimare. Ele au solicitat în 
special includerea în Directiva TVA a cerinței deținerii de către cumpărător a unui cod valabil de 
înregistrare în scopuri de TVA într-un alt stat membru decât cel în care începe transportul bunurilor, 
drept condiție de fond pentru ca furnizorul să fie autorizat să aplice scutirea.  

Operațiunile în lanț care sunt vizate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei propuneri 
trebuie înțelese ca livrări succesive ale acelorași bunuri atunci când bunurile livrate fac obiectul unui 
singur transport intracomunitar între două state membre. În această situație, transportul trebuie 
atribuit unei singure livrări din lanț, astfel încât să se determine căreia dintre operațiuni i s-ar aplica 
scutirea pentru livrările intracomunitare. 

Referitor la sistemul definitiv pentru comerțul în interiorul UE, sunt introduse 
fundamentele sistemului definitiv pentru comerțul în interiorul Uniunii și sunt stabilite liniile 
generale privind funcționarea noului sistem. În ceea ce privește alegerea acestui sistem anume, 
Comisia Europeană face trimitere la evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere. 
Furnizorul va fi obligat la plata TVA-ului aferent acestei „livrări în interiorul Uniunii”, cu excepția 
cazului în care cumpărătorul este o persoană impozabilă atestată, caz în care persoana impozabilă 
atestată va înscrie TVA-ul în declarația sa de TVA. 

 
III. EVALUAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢII ŞI PROPORŢIONALITĂŢII 
 
În scopul modificării Directivei TVA 2006/112/CE se propune o nouă directivă. 
Noua propunere va modifica Directiva TVA în temeiul articolului 113 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În temeiul acestui articol, Consiliul UE, hotărând în 
unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului 
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European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispoziții de armonizare a normelor statelor 
membre ale UE în domeniul impozitării indirecte. 

Comisia Europeană consideră că, în ceea ce privește introducerea sistemului definitiv pentru 
comerțul B2B în interiorul Uniunii, propunerea este coerentă cu principiului proporționalității, în 
special pentru buna funcționare a pieței unice. Statele membre UE nu pot soluționa probleme cum ar 
fi frauda sau complexitatea în absența unei propuneri de modificare a Directivei TVA. 

În ce privește evaluarea respectării principiului subsidiarității1 - având în vedere amploarea 
și efectele acțiunilor propuse, ele vor fi realizate mai bine la nivelul UE. Prin natura lor, normele în 
materie de TVA pentru comerțul transfrontalier din cadrul Uniunii nu pot fi decise de statele 
membre, în mod individual, deoarece, în mod inevitabil, ar fi diferite. TVA-ul este un impozit 
armonizat la nivelul Uniunii și, prin urmare, orice inițiativă de a introduce sistemul definitiv de TVA 
pentru livrările transfrontaliere de bunuri necesită o propunere de modificare a Directivei TVA din 
partea Comisiei Europene. 
 

IV. POZIŢII ALE ALTOR INSTITUŢII/PARLAMENTE 
  

Între 20 decembrie 2016 și 20 martie 2017 a fost organizată o consultare publică privind 
sistemul definitiv pentru comerțul în interiorul Uniunii, care a dus la obținerea a 121 de contribuții. 
Obiectivul acestei consultări era aflarea punctelor de vedere ale tuturor părților interesate cu privire 
la funcționarea actualului regim tranzitoriu privind TVA, la posibilele îmbunătățiri pe termen scurt 
ale acestui regim tranzitoriu, solicitate de Consiliul UE, și la introducerea sistemului definitiv de 
TVA bazat pe principiul impozitării la destinație. 

În ceea ce privește opțiunile pentru un sistem definitiv de TVA, următoarele studii au oferit o 
analiză detaliată a problemelor implicate și a posibilelor căi de urmat: 

-  Study on applying the current principle for the place of supply of B2B services to B2B supplies 
of goods2; 

-  Economic study on charging VAT on intra-EU supplies of goods and services3; 
-  Implementing the ‘destination principle’ to intra-EU B2B supplies of goods4; 
-  Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States5. 

Propunerile cu caracter legislativ vor fi discutate cu statele membre în cadrul Consiliului UE 
și înaintate Parlamentului European pentru consultare. Comisia Europeană va continua această 
inițiativă în anul 2018 cu o propunere detaliată în vederea modificării Directivei privind TVA la 
nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus să fie pus în aplicare fără probleme. 
 

V. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 
 

Referitor la planul de acțiune privind sistemul de TVA din 2016, Camera Deputaților, în 
Hotărârea sa din 20.09.2016, susţine eforturile la nivel european pentru reformarea sistemului TVA 
şi armonizarea principiilor şi politicilor fiscale în acest domeniu, astfel încât sistemul de TVA să 
devină mai robust și mai simplu de utilizat de către întreprinderile din UE. 

                                                 
1aşa cum a fost prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea 

poate interveni numai dacă obiectivele preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre acționând 
singure 

2 PwC, 2012; a se vedea: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/plac

e_supply_b2b.zip; 
3 CPB (lider de proiect), 2013; a se vedea: 
https://circabc.europa.eu/sd/a/60e05641-2653-4ac3-aca2-3060896aa6e3/33-ANN%20-%20Final%20report%20-

%20Study%20on%20charging%20VAT%20on%20intra-
EU%20supplies%20of%20goods%20and%20services%5B1%5D.pdf; 

4 EY, 2015; a se vedea: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf; 
5 CASE, 2016; a se vedea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-

report_final.pdf. 
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VI. DOCUMENTE CONSULTATE 

 
Comisia Europeană: Întrebări şi răspunsuri privind reforma TVA (4 octombrie 2017): 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_ro.htm 
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